Provozní řád - miniškolka Babyland
Kapacita miniškolky je 8 dětí.
Miniškolka je určená pouze pro děti bez doprovodu rodičů (adaptace je možná v odpoledních hodinách
v době kavárny).
Docházku je nutné nahlašovat alespoň 48hod předem, nahlašování na celý měsíc dopředu je výhodou
(místo máte jisté). Docházku je nutné nahlašovat vedení miniškolky Babyland.
Pokud dítě nepřijde v nahlášený den, je nutné toto oznámit vedení alespoň 24hod dopředu.
Rodiče jsou povinni nahlásit změnu ve zdravotním stavu dítěte.
Rodiče děti svléknout, přezují, věci uloží do skříňky, plenky do boxíku, jídlo předají pečovatelce, zapíší děti
do docházky a dítě předají pečovatelce do herny.
V herně se děti pohybují v ponožkách, mimo hernu v bačkůrkách (máme čisté k zapůjčení, nebo přineste
vlastní).
Rodiče jsou povinni nahlásit, kdo si dítě vyzvedne, nikomu jinému nebude vydáno.
Obědy a svačiny nosí rodiče vlastní, svačinky je možné zakoupit u nás (ceny jsou podle ceníku kavárny).
Nádobí a příbory poskytujeme my.
Miniškolka je otevřená každý všední den od 8:00 do 13:00 (po domluvě je možný dřívější příchod
nebo pozdější odchod). Před 8:00 a po 13:00 si účtujeme plnou cenu, na tyto časy se nevztahují slevy.
Pokud si rodiče vyzvednou dítě později, než bylo domluvené, účtujeme si částku 200,-/hod.
Je zakázáno dávat dětem:
-drahé věci (mobilní telefony, zlato, peníze atd).
-vnášet věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména dráždivých --------chemických nebo omamných látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů apod.,
ale také nevhodných hraček.
V případě nutnosti prodáme náhradní oblečení.
Dětská herna je určena pro zdravé děti. Jsme rádi, že k nám nepřicházíte s dětmi s akutním onemocněním.
I Vy jistě oceníte, že se Vaše dítě u nás nenakazí.
Pokud pečovatelky spolu s vedením usoudí, že dítě ještě není zralé na školičku, vedení si vyhrazuje právo
nahlásit to rodičům a dítě prozatím z kolektivu vyloučit.
Nejsme dětská skupina, proto není možné uplatňovat slevu na dani na školné.

Veškerá Vámi poskytnutá osobní data a kontaktní údaje slouží výhradně pro evidenční účely společnosti
Agentura Babyland s r.o. a jejich zpracování probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutím těchto údajů
zároveň udělujete společnosti Agentura Babyland s r.o. souhlas s jejich zpracováním.
Agentura Babyland je pojištěna. Za vaše děti přebíráme plnou odpovědnost.
Agentura Babyland s.r.o., Klatovská třída 1247/82, Plzeň, IČO: 05199689, DIČ: CZ05199689
Zodpovědná osoba: Barbora Pechmanová, tel.: +420 736 210 014

